Jednací řád Valné hromady spolku
Místní akční skupiny Svitava z. s.
Článek 1
Pracovní předsednictvo
1. Jednání valné hromady organizuje pracovní předsednictvo jmenované Radou spolku.
2. Předsedající uděluje a odnímá slovo delegátům valné hromady, kteří se o udělení slova řádně
přihlásili. Ostatní přizvaní mohou vystoupit se souhlasem pracovního předsednictva.

Článek 2
Delegáti valné hromady
1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady.
Hlasování se provádí aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje VH. Při hlasování
aklamací se hlasuje zdvižením ruky a hlasuje se v pořadí „PRO NÁVRH“, „PROTI NÁVRHU“ a
„ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím
písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek je omezen trváním v rozsahu do 10 minut, a
v téže záležitosti maximálně 2 x v průběhu jednání valné hromady. Předsedající valné hromady
může diskutujícímu odejmout slovo pouze po předchozím upozornění na překročení časového
limitu nebo jestliže se diskutující výrazně odchyluje od projednávaných záležitostí, hrubým
způsobem narušuje jednání nebo uráží přítomné.
3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O takovém návrhu dá
předsedající hlasovat s tím, že mu bude vyhověno při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
delegátů.

Článek 3
Komise valné hromady
1. Valná hromada volí tříčlennou mandátovou komisi. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů
a zjišťuje, zda je valná hromada schopná usnášet se.
2. Valná hromada volí tříčlennou návrhovou komisi, která ze svého středu vybere mluvčího. Jeho
prostřednictvím předkládá valné hromadě návrh na usnesení.
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Článek 4
Způsob hlasování valné hromady
1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Není-li
v době, kdy má být jednání zahájeno zjištěna nadpoloviční většina, postupuje se podle
ustanovení stanov.
2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly
předloženy. K platnosti usnesení valné hromady stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných
delegátů.
3. Způsob provedení voleb orgánů spolku (aklamací x tajné) se určí hlasováním před uskutečněním
volby.

Článek 5
Ověření zápisu z valné hromady
1. Zápis z valné hromady vyhotoví manažer spolku, nestanoví-li předsedající jinak.
2. Ověření zápisu, který musí být vyhotoven nejdéle do 7 dnů po dni konání valné hromady,
provádějí dva z přítomných delegátů; jejich pověření projedná valná hromada po zahájení
jednání valné hromady.

Vladimír Buchta
předseda spolku
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